
24- uurs Marathon voor 
Nierstichting bij ttv ODT op 
za+zo. 9+10 mei 2009! 

     

                                                             

Beste tafeltennisliefhebbers, 
 
Tafeltennisverenging ODT uit Roosendaal houdt op ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 MEI 2009 een 
24-uurs- marathon voor het goede doel. Met deze actie willen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor 
de NIERSTICHTING. Maak via dit unieke evenement kennis met deze spectaculaire, dynamische 
sport! Je hoeft geen lid te zijn van een tafeltennisvereniging. Jong en oud, groot en klein, talent of niet: 
IEDEREEN mag meedoen! 
 
Wat houdt de marathon in? 
Het is de bedoeling dat er op minimaal één en maximaal vijf tafels 24 uur achter elkaar getafeltennist 
zal worden. Je mag zelf kiezen hoeveel en welke uren jij wil spelen. Kom gezellig met vrienden, 
vriendinnen, familie of kennissen langs. We kunnen per uur maximaal twintig tafeltennissers kwijt.  
Burgemeester Marijnen van Roosendaal zal de marathon openen. Tijdens het eerste uur zal er een 
spectaculaire demonstratiewedstrijd gespeeld worden door twee 2

e
 divisie- tafeltennissers uit de 

subtop van Nederland. Martin Groenewold, kopman van Avanti 1 en de nr.36 van Nederland en 
Jeroen de Heide, 2

e
 man van Avanti 1 en de nr. 98 van Nederland zijn door de organisatie gestrikt en 

zullen in Roosendaal hun kunsten vertonen. 
Ook kan iedereen op een echte tafeltennis- snelheidsmeter aflezen hoe hard hij/ zij kan smashen 
(in km/u) en hier zal een aparte competitie van bijgehouden worden: ‘Wie slaat de hardste bal?!’ 
Naast het tafeltennissen zullen er volop andere activiteiten georganiseerd worden zoals: 

- een spelletjesmiddag voor de jeugd 
- een uitgebreide sportquiz (voor jeugd en senioren) 
- een pokertoernooi 
- disco/ muziek  
- blacklight tafeltennis 
- kleine toernooitjes (o.a. rond de tafel) 
- spectaculaire sporthighlights/ sportbloopers dvd’s!  
- tafeltennisdvd’s van Nederlandse en wereldklasse! (met alle top- Chinezen (Ma Lin, 

Wang Hao, Wang Liqin) en Europese tafeltennistoppers (Boll, Samsonov, Kreanga, 
Saive en Ovtcharov)  

Je kunt ook leuke prijzen winnen bij de loterij. Lunch en ontbijt worden door ttv ODT geregeld. Ook 
zal er ’s avonds tegen een sterk gereduceerd bedrag voor een smakelijke avondmaaltijd worden 
gezorgd. Voor het volledige programma, zie www.ttv-odt.nl.  
 
Hoe kan ik meedoen? 
Ga naar onze website www.ttv-odt.nl  en schrijf je daar als volgt in: kijk op de actuele inschrijflijst 
welke uren er nog vrij zijn, kies dan je uren, zeg met hoeveel personen je wilt komen en hoeveel tafels 
je wilt reserveren.    
Je betaalt overdag € 4,- per tafel per uur (zaterdag van 12.00- 21.00 en zondag van 09.00- 12.00). Als 
je tussen 21.00 uur en 09.00 uur speelt, betaal je tijdens deze ‘happy hours’ slechts € 2,- per tafel per 
uur. Je kunt je inschrijfformulier dus doormailen naar: 

- marathon@ttv-odt.nl 



Sluitingsdatum inschrijving:  zo. 3 mei 2009 

 
Dus ben jij enthousiast om een ochtend, middag, avond of nacht te 
tafeltennissen voor het goede doel? 
ZET DAN DE 24-UURS MARATHON VAN ODT MET HOOFDLETTERS IN JE 

AGENDA EN SLA JE SLAG VOOR DE NIERSTICHTING! 

 
Hopelijk zien we veel inschrijvingen tegemoet om van dit evenement een doorslaand succes te maken 
en veel geld in te zamelen voor het goede doel: de Nierstichting! 
 
Sportieve groeten, 
Bjorn van Empel en Wouter de Heide  
Tel.nr.: 06-21983875 (Wouter) 
E-mail: marathon@ttv-odt.nl   
 


